
 

 

Normas para E-books publicados pelo CIED. 

1. Os e-books podem compreender números temáticos (empíricos e/ou 

teóricos), publicações e projetos com temas associadas a cursos da 

ESELx, no intuito de divulgar o trabalho desenvolvido pelos estudantes e 

equipa docente. 

2. Cada e-book deverá ser proposto por docentes da ESELx ou por 

docentes da ESELx em colaboração com convidados externos. 

3. Cada proposta para obtenção de parecer deverá conter os seguintes 

informações: 1) Título do E-book e organizadores (Nome(s), email, e 

endereço institucional do(s) organizador(es)); 2) Índice; 3) Apresentação 

de cada capítulo contendo: o título, a autoria (o nome, email, e 

endereço institucional de cada autor) e o resumo até 200 palavras. 

4. As propostas serão analisadas por uma comissão científica constituída 

por, pelo menos, dois especialistas externos que avaliaram o interesse 

da proposta segundo os objetivos do CIED. Os especialistas podem ser 

propostos pelo(s) organizador(es) do ebook e decididos pela 

coordenação do CIED. 

5. A resposta da coordenação do CIED e decisão final será enviada aos 

organizadores. Dois pareceres negativos podem levar à negação ou 

pedido de reformulação da proposta. Caso a proposta seja aceita por um 

revisor e rejeitada por outro, será pedido um parecer suplementar. 

6. A submissão deverá ser feita para o email do CIED, cied@eselx.ipl.pt. 

7. Só serão aceites propostas que cumpram o regulamento. 



8. O processo de cada e-book deverá ser respondido por ordem de 

chegada e os  autores avisados quanto à sua ordem de chegada. 

9. Cada capítulo deve cumprir as normas efetivas da APA. 

10. Os capítulos podem ser escritos em português, inglês, francês ou 

espanhol. 

11. Cada número não deverá exceder as 250 páginas. 

12. Será solicitado ISBN e DOI para cada número. 

13. Só serão editadas e formatadas as versões finais do documento. 

14. O CIED responsabiliza-se pela edição da Capa, pedido do ISBN, 

formatação geral final, submissão da proposta à comissão científica e 

articulação com os organizadores do número em todas as fases do 

processo. 

15. A revisão linguística é da responsabilidade dos organizadores do número. 

16. A revisão por pares de cada capítulo é da responsabilidade do(s) 

organizador(es) do número, bem como deve solicitar a integração das 

sugestões dos revisores na versão final dos capítulos, garantir o 

equilíbrio entre capítulos em termos de extensão. O organizador deve 

reunir a informação de edição/revisão e enviá-la ao CIED. 

17. A edição final do livro só será realizada quando o(s) coordenador(es) 

enviarem a versão final que já não deverá sofrer alterações. 


